
ßê³ñíà âîäà êðîêîâî¿ 
äîñÿæíîñò³

Ó öåíòð³ ñòîëèö³
â³äíîâëÿòü ðóõ 
ê³ëüêîõ 
òðîëåéáóñíèõ 
ìàðøðóò³â

ÇÀÑÒÓÏÍÈÊ ãîëîâè ÊÌÄÀ Ìè-

õàéëî Êîñòþê ïðîâ³â íàðàäó, íà

ÿê³é ðîçãëÿäàëîñÿ ïèòàííÿ ïðî-

äîâæåííÿ àáî â³äðîäæåííÿ äå-

ê³ëüêîõ òðîëåéáóñíèõ ìàðøðó-

ò³â ó öåíòð³ Êèºâà íà âèêîíàííÿ

äîðó÷åííÿ î÷³ëüíèêà ì³ñüêäåðæ-

àäì³í³ñòðàö³¿ Âîëîäèìèðà Áîí-

äàðåíêà. Ãîëîâà ÊÌÄÀ ïåðåêî-

íàíèé, ùî ðîçâèòîê ñó÷àñíîãî

êîìóíàëüíîãî òðàíñïîðòó äîçâî-

ëèòü çìåíøèòè ïîò³ê ïðèâàòíèõ

àâòî ó öåíòðàëüíó ÷àñòèíó ñòî-

ëèö³ òà ïîë³ïøèòè ñòàí ïàñàæèð-

ñüêèõ ïåðåâåçåíü â ö³ëîìó.

«²ñíóº ì³æíàðîäíèé ðóõ,ÿêèé

çâó÷èòü ÿê «Ì³ñòî äëÿ ëþäåé,à íå

äëÿ ìàøèí».Òîæ îäíèì ³ç çàâäàíü

ñüîãîäí³ äëÿ íàñ º ïîøóê âàð³àí-

ò³â, ÿêèì ÷èíîì Êè¿â ìîæå äîëó-

÷èòèñÿ äî ñâ³òîâî¿ ïðàêòèêè.Íàì

íåîáõ³äíî â³äìîâèòè êèÿíèíà ¿õà-

òè ó öåíòð ìàøèíîþ,àëå äëÿ öüî-

ãî òðåáà çàïðîïîíóâàòè àëüòåð-

íàòèâó, à ñàìå: íîâ³òí³é ãðîìàä-

ñüêèé òðàíñïîðò, íîâ³òíþ ëîã³ñ-

òèêó òà ñèñòåìó óïðàâë³ííÿ ìóí³-

öèïàëüíèì òðàíñïîðòîì.Íà æàëü,

â îäèí ìîìåíò ìè öüîãî çðîáèòè

íå ìîæåìî, òîìó íåîáõ³äíî ïðî-

ñóâàòèñÿ ó çàçíà÷åíîìó íàïðÿì-

êó êðîê çà êðîêîì ³ ïî÷èíàòè ç

öåíòðàëüíî¿ ÷àñòèíè ì³ñòà»,—çà-

çíà÷èâ Ìèõàéëî Êîñòþê.

Ãîëîâà ÊÌÄÀ Âîëîäèìèð Áîí-

äàðåíêî íåîäíîðàçîâî çàçíà÷àâ,

ùî ðîçâèòîê ãðîìàäñüêîãî òðàíñ-

ïîðòó â öåíòð³ ñòîëèö³ äîçâîëèòü

ç’ºäíàòè ì³æ ñîáîþ êóëüòóðí³, ä³-

ëîâ³, àäì³í³ñòðàòèâí³ òà ³ñòîðè÷-

í³ îá’ºêòè.

Ïîíàä 90 íîâåíüêèõ
«øâèäêèõ» 
íåçàáàðîì 
îáñëóãîâóâàòèìóòü
êèÿí

ÄÍßÌÈ íà ìàðøðóòè âèéäå 91

ñïåö³àë³çîâàíèé àâòîìîá³ëü åêñ-

òðåíî¿ ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè.Ø³ñòü

ç íèõ—òèïóÀ2,â³ñ³ìäåñÿò îäèí—

òèïó Â òà ùå ÷îòèðè — òèïó Ñ.

Çà ñëîâàìè äèðåêòîðà Äåïàð-

òàìåíòó îõîðîíè çäîðîâ’ÿ ÊÌÄÀ

Â³òàë³ÿ Ìîõîðºâà, ñòîëèöÿ âæå

äàâíî ÷åêàëà íà òàêå ïîïîâíåí-

íÿ àâòîïàðêó.«Íîâ³ êàðåòè «øâèä-

êî¿» óêîìïëåêòîâàí³ óñ³ºþ íåîá-

õ³äíîþ ìåäè÷íîþ àïàðàòóðîþ òà

ïîâí³ñòþ â³äïîâ³äàþòü Íàö³îíàëü-

íîìó ñòàíäàðòó Óêðà¿íè íà àâòî-

ìîá³ë³ øâèäêî¿ ìåäè÷íî¿ äîïî-

ìîãè»,— çàóâàæèâ Â³òàë³é Ìîõî-

ðºâ. Íàðàç³ 11 ñïåö³àë³çîâàíèõ

àâòîìîá³ë³â ìàðêè Peugeot Boxer

òèïó Â âæå çàä³ÿí³ ó ö³ëîäîáîâî-

ìó ÷åðãóâàíí³.

íîâèíè
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Ãîëîâà ÊÌÄÀ Âîëîäèìèð Áîíäàðåíêî äîðó÷èâ ïðîô³ëüíèì ñëóæáàì ó íàéêîðîòø³ òåðì³íè â³äíîâèòè ðîáîòó âñ³õ ñòîëè÷íèõ áþâåò³â

ÑÒÀÍÎÌ íà 8 òðàâíÿ 2014 ðîêó â
Êèºâ³ íå ïðàöþº 45 áþâåò³â ç³ 187-
ìè, ÿê³ ïåðåáóâàþòü íà áàëàíñ³
ñïåö³àëüíîãî âîäîãîñïîäàðñüêî-
ãî ÊÏ «Êè¿ââîäôîíä». Ïðî öå ï³ä
÷àñ àïàðàòíî¿ íàðàäè ïîâ³äîìèâ
ãåíäèðåêòîð ï³äïðèºìñòâà Îëåê-
ñàíäð Ìàêñèìåíêî. Íà ï’ÿòè ç íèõ
â³äíîâëåííÿ ðîá³ò íå º ìîæëèâèì
÷åðåç òåõí³÷í³ ïðè÷èíè àáî çíà÷-
í³ â³äõèëåííÿ â ñòàíäàðòàõ ÿêîñ-
ò³ âîäè, 19 — â³äêëþ÷åí³ â³ä ïðî-
ìèñëîâèõ ñâåðäëîâèí ÏÀÒ «ÀÊ
«Êè¿ââîäîêàíàë» ç òåõí³÷íèõ ïè-
òàíü, ùå 11 — â³äêëþ÷åí³ â³ä ìå-
ðåæ åëåêòðîïîñòà÷àííÿ ÏÀÒ «Êè-
¿âåíåðãî». Çà ñëîâàìè ãåíäèðåê-
òîðà åíåðãåòè÷íîãî ï³äïðèºìñòâà
Îëåêñàíäðà Ôîìåíêà, ïðè÷èíà â³ä-
êëþ÷åííÿ — çàáîðãîâàí³ñòü. Òàê, çà
4 ì³ñÿö³ ïîòî÷íîãî ðîêó «Êè¿ââîä-
ôîíä» ïðîïëàòèâ ëèøå 18 % â³ä

íåîáõ³äíî¿ ñóìè. «Öå òåíäåíö³ÿ â
óñ³õ êîìóíàëüíèõ ï³äïðèºìñòâàõ,
³ «Êè¿ââîäôîíä» íå âèíÿòîê — ïî-
ñèëàþòüñÿ íà â³äñóòí³ñòü êîøò³â
ó áþäæåò³. ² æîäíèõ îá³öÿíîê ÷è
ïëàò³æíèõ çîáîâ’ÿçàíü ìè òàêîæ
íå îòðèìóºìî»,— äîäàâ ïàí Ôî-
ìåíêî.

Ó êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà
º çàáîðãîâàí³ñòü ³ ïåðåä «Êè¿ââî-
äîêàíàëîì» çà îáñëóãîâóâàííÿ àð-
òåç³àíñüêèõ êîìïëåêñ³â — ìàéæå
6 ìëí ãðí. Âèð³øèòè öþ ñèòóàö³þ
òà â³äíîâèòè ðîáîòó âñ³õ ñòîëè÷-
íèõ áþâåò³â äîðó÷èâ ãîëîâà ÊÌÄÀ
Âîëîäèìèð Áîíäàðåíêî.

«Äî ê³íöÿ òèæíÿ ïîâèíí³ áóòè
âèð³øåí³ âñ³ ö³ ïèòàííÿ ³ â íàéêî-
ðîòø³ òåðì³íè ìàþòü çàïðàöþâà-
òè âñ³ áþâåòè â ì³ñò³. Çíàéä³òü
ìîæëèâîñò³ âèð³øèòè ïðîáëåìè
ç áîðãàìè! Îäíà ñïðàâà, êîëè òàì

º ÿê³ñü íåïåðåáîðí³ ïèòàííÿ òåõ-
í³÷íîãî õàðàêòåðó, òîä³ — çðîçó-
ì³ëî. Àëå ÿêùî çàêðèâàþòüñÿ áþ-
âåòè, à ïîðÿä â³äêðèâàþòüñÿ ìà-
ãàçèíè, ÿê³ òîðãóþòü àðòåç³àíñüêîþ
âîäîþ — öå íåïðèïóñòèìî. Òèì
á³ëüøå, ùî ñüîãîäí³ äîâîë³ ñêëàä-
íà ñèòóàö³ÿ â êðà¿í³, ³ ìè ïîâèíí³
çàáåçïå÷èòè ãðîìàäÿí àëüòåðíà-
òèâíèìè äæåðåëàìè ïèòíî¿ âî-
äè»,— íàãîëîñèâ Âîëîäèìèð Áîí-
äàðåíêî.

Òàêîæ â³í äàâ äîðó÷åííÿ ñâî-
ºìó ïåðøîìó çàñòóïíèêó Áîãäà-
íîâ³ Äóáàñó ïðîâåñòè ðîáîòó ç ï³ä-
ïðèºìñòâàìè, ÿê³ º áàëàíñîóòðè-
ìóâà÷àìè â³äêëþ÷åíèõ ñâåðäëî-
âèí. Òàêèõ áþâåò³â íà ñüîãîäí³
10 — íà òåðèòîð³¿ ²íñòèòóòó ÿäåð-
íèõ äîñë³äæåíü ÍÀÍ Óêðà¿íè, Àêà-
äåì³¿ ïðàö³ òà ñîö³àëüíèõ â³äíî-
ñèí, âîäîë³êàðí³ ÄÏ «Àðñåíàë»,

ÒÎÂ «ÊÑ ²íâåñò», ÏÀÒ «Á³ëüøîâèê»,
ÄÑÏ «×àéêà», ÄÁÊ-3,ÀÒ «Ïðîì³íü»,
«ÍÎÊ ÊÇÀ ³ì. Ïåòðîâñüêîãî».

Çàçíà÷èìî, ùî çàãàëüíà ê³ëü-
ê³ñòü áþâåòíèõ êîìïëåêñ³â Êèºâà
ñêëàäàº 201 îäèíèöþ, ç ÿêèõ 187
ïåðåáóâàþòü ó êîìóíàëüí³é âëàñ-
íîñò³ òà îáë³êîâóþòüñÿ íà áàëàí-
ñ³ ñïåö³àë³çîâàíîãî âîäîãîñïîäàð-
ñüêîãî ÊÏ «Êè¿ââîäôîíä», ïî 
1-ìó — íà áàëàíñ³ ÊÏ «Ïëåñî» òà
Öåíòðàëüíîãî ïàðêó êóëüòóðè ³
â³äïî÷èíêó ì³ñòà Êèºâà, ðåøòà 5
áþâåò³â ðàçîì ³ç ñâåðäëîâèíàìè
íàëåæàòü ï³äïðèºìñòâàì, óñòàíî-
âàì, îðãàí³çàö³ÿì ð³çíèõ ôîðì
âëàñíîñò³; 7 — çáóäîâàí³ ó ïîïåðåä-
í³ ðîêè íà çàìîâëåííÿ ðàéîííèõ
ó ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíèõ àäì³í³ñ-
òðàö³é, àëå ç ð³çíèõ ïðè÷èí íå ïå-
ðåäàí³ äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³
ì³ñòà �

� Ó Êèºâ³ â³äíîâëÿòü ðîáîòó íåïðàöþþ÷èõ áþâåò³â

Ó ñòîëèö³ ³ñíóº äîâîë³ ðîçãàëóæåíà ñèñòåìà áþâåòíèõ êîìïëåêñ³â, îäíàê çíà÷íà ÷àñòèíà ç íèõ íàðàç³ íå ïðàöþº. Âîäíî÷àñ

ó ì³ñò³ ïîðÿä ³ç òàêèìè àðòåç³àíñüêèìè ñâåðäëîâèíàìè ñòâîðþþòüñÿ ÿòêè, ÿê³ ÿê³ñíó ïèòíó âîäó ïðîäàþòü çà ãðîø³. Àáè âè-

ð³øèòè öþ äîâîë³ íåàäåêâàòíó ñèòóàö³þ, ãîëîâà ÊÌÄÀ Âîëîäèìèð Áîíäàðåíêî äîðó÷èâ ïðîô³ëüíèì ñëóæáàì ó íàéêîðîòø³

òåðì³íè â³äíîâèòè ðîáîòó âñ³õ ñòîëè÷íèõ áþâåò³â. Òà é ó òàêèé íåïðîñòèé ÷àñ, êîëè íà ñõîä³ êðà¿íè òðèâàº íåîãîëîøåíà

â³éíà, Êè¿â íå ìîæå çàëèøèòèñÿ áåç àëüòåðíàòèâíèõ äæåðåë ïèòíî¿ âîäè.

Îëåíà ÇÀÐÅÖÜÊÀ | «Õðåùàòèê»
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Про забезпечення на 2014 рік 
природоохоронних заходів у місті Києві

Розпорядження № 510 від 28 квітня 2014 року
Відповідно до статті 22 Бюджетного кодексу України, статті 16 Закону України “Про місцеве самовряду$

вання в Україні”, статті 47 Закону України “Про охорону навколишнього природного середовища”, статті 19
Закону України “Про столицю України — місто$герой Київ”, враховуючи рішення Київської міської ради від
04 лютого 2014 року № 6/10152 “Про бюджет міста Києва на 2014 рік”, рішення Київської міської ради від 21
лютого 2013 року № 26/9083 “Про затвердження переліку природоохоронних заходів у місті Києві у 2013 ро$
ці” (дію якого продовжено на 2014 рік), з метою належного фінансування природоохоронних заходів у місті
Києві в 2014 році, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1.�Затвердити�Розподіл��оштів�Київсь�о�о

місь�о�о�фонд��охорони�нав�олишньо�о�при-

родно�о�середовища�для�фінанс�вання�при-

родоохоронних�заходів���м.�Києві�на�2014�рі�

(далі�— Розподіл),�що�додається.

2.�Департамент��місь�о�о�бла�о�строю�та

збереження�природно�о�середовища�ви�онав-

чо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої

місь�ої�державної�адміністрації),�Департамен-

т��житлово-�ом�нальної�інфрастр��т�ри�ви�о-

навчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої

місь�ої�державної�адміністрації),�Департамен-

т��промисловості�та�розвит���підприємництва

ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Ки-

ївсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�профі-

нанс�вати�ви�онання�природоохоронних�захо-

дів���місті�Києві�на�2014�рі��з�ідно�з�Розподі-

лом.

3.�Одерж�вачам�та��оловном��розпорядни-

����оштів,�зазначеном��в�позиції�5.1�Розподі-

л�:

3.1.�Визначити���встановленом��поряд���під-

рядні�ор�анізації�для�ви�онання�природоохо-

ронних�заходів���місті�Києві�на�2014�рі��з�ідно

з�Розподілом.

3.2.�Забезпечити�протя�ом�2014�ро���ви�о-

нання�природоохоронних�заходів���місті�Києві

на�2014��рі�,�фінанс�вання�я�их�передбачено

Розподілом.

4.�Контроль�за�ви�онанням�цьо�о�розпоря-

дження�по�ласти�на�заст�пни�ів��олови�Київ-

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�з�ідно�з

розподілом�обов’яз�ів.

Голова В. Бондаренко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан�

Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)
28.04.2014�№�510

РОЗПОДІЛ КОШТІВ КИЇВСЬКОГО МІСЬКОГО ФОНДУ ОХОРОНИ
НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА ДЛЯ ФІНАНСУВАННЯ

ПРИРОДООХОРОННИХ ЗАХОДІВ У М. КИЄВІ НА 2014 РІК

№ Назва заходу Головний розпорядник,
одержувач

Граничні
обсяги

фінансування
в 2014 році,

тис.грн

Код тимчасової кла$
сифікації видатків

та кредитування
місцевих бюджетів /

код економічної
класифікації видат$

ків бюджету

1 2 3 4 5

І. ПЕРЕХІДНІ РОБОТИ ЗА ЗАХОДАМИ ПО ДОГОВОРАХ, РОБОТИ ПО ЯКИХ  РОЗПОЧАТІ В МИНУЛИХ РОКАХ

1 .Охорона та раціональне використання водних ресурсів

1.1. Улаштування гідротехнічної
споруди для скидання води з озера
Вирлиця у Дарницькому районі, в
т.ч. проектні роботи

Департамент міського
благоустрою та збереження
природного середовища,
КП "Плесо"

32,13 240601/3210

1.2. Розчистка та ремонт споруд оз.
Голубе (ставок Блакитний) у
Подільському районі, в т.ч. проектні
роботи

Департамент міського
благоустрою та збереження
природного середовища,
КП "Плесо"

739,80 240601/3210

1.3. Розчистка та благоустрій озера
Райдуга у Дніпровському районі 
м. Києва, в т.ч. проектні роботи

Департамент міського
благоустрою та збереження
природного середовища,
КП "Плесо"

52,76 240601/3210

1.4. Розчистка та благоустрій озера
Тельбін у Дніпровському районі 
м. Києва, в т.ч. проектні роботи

Департамент міського
благоустрою та збереження
природного середовища,
КП "Плесо"

1005,71 240601/3210

1.5. Розчистка акумулюючої водойми та
ремонт насосної станції "Довбуша"
(ДВРЗ)

Департамент міського
благоустрою та збереження
природного середовища,
КП "Плесо"

32,08 240601/2281

1.6. Обстеження та розчистка затоки
Вовкуватої (в т.ч. проектні роботи )

Департамент міського
благоустрою та збереження
природного середовища,
КП "Плесо"

925,25 240601/3210

1.7. Розчистка русла р. Любка у
Святошинському районі м. Києва, в
т.ч. проектні роботи

Департамент міського
благоустрою та збереження
природного середовища,
КП "Плесо"

1003,91 240601/3210

1.8. Паспортизація малих річок і водойм
м. Києва

Департамент міського
благоустрою та збереження
природного середовища,
КП "Плесо"

56,74 240601/2281

1.9. Обстеження та розчистка русла річ>
ки Либідь у Голосіївському, Шев>
ченківському та Солом'янському ра>
йонах та приведення його до на>
лежного технічного стану, в т.ч.:

Департамент міського
благоустрою та збереження
природного середовища,
КП "Плесо"

1.9.1. закритої частини колектора 
р. Либідь у Голосіївському районі
(від вул.Саперно>Слобідської до
урочища Лиса Гора)

3078,76 240601/2281

1.9.2. відкритої частини колектора 
р. Либідь у Шевченківському
районі, вул. Маміна>Сибіряка

13,34 240601/3210

1.10. Складання паспортів підводної
частини пляжів, розташованих на
річках та водоймах

Департамент міського
благоустрою та збереження
природного середовища,
КП "Плесо"

163,90 240601/3210
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ÐÎÇÏÎÐßÄÆÅÍÍß
Про продовження строку дії дозволу 
на розміщення зовнішньої’ реклами

Розпорядження № 543 від 30 квітня 2014 року
Відповідно до законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про рекламу”, “Про дозвільну

систему у сфері господарської діяльності”, Типових правил розміщення зовнішньої реклами, затверджених
постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2003 року № 2067, розділу II Порядку розміщення рек$
лами в місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 22 вересня 2011 року № 37/6253, Кон$
цепції розвитку зовнішньої реклами в місті Києві, затвердженої рішенням Київської міської ради від 26 січ$
ня 2012 року № 20/7357, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1.�Продовжити�стро��дії�дозвол��на�розмі-

щення�зовнішньої�ре�лами�(далі —�дозвіл)�з�ід-

но�з�додат�ом�до�цьо�о�розпорядження����іль-

�ості�1�дозвіл.

2.�Відповідальність�за�розміщення�та�е�с-

пл�атацію�ре�ламно�о�засоб��з�дотриманням

норм�техні�и�безпе�и,�пожежної�безпе�и�і�са-

нітарних�норм�по�ласти�на�розповсюдж�вача

зовнішньої�ре�лами.

3.�Встановити,�що�дозвіл,�стро��дії�я�о�о�про-

довжено�з�ідно�з�додат�ом�до�цьо�о�розпоря-

дження,�є�дійсним�до�за�інчення�стро���йо�о�дії,

а���випад���змін���за�альномісь�их�вимо�ах

(підходах)�щодо�розташ�вання�зовнішньої�ре�-

лами,�я�і�з�мовлюють�неможливість�розташ�-

вання�відповідних�ре�ламних�засобів,—�до�на-

стання�та�их�змін���за�альномісь�их�вимо�ах

(підходах).

4.�Контроль�за�ви�онанням�цьо�о�розпоря-

дження�залишаю�за�собою.

Голова В. Бондаренко

Додато���
до�розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан�

Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої
місь�ої�державної�адміністрації)

30.04.2014�№��543

№ № дозволу Розповсюджувач
реклами

Тип рекламного
засобу

Площа, кв.м Місце розташування
рекламного засобу

1. 25285>09>П>1 ТОВ "Арт Радіо" Щит, що стоїть
окремо (беклайт)

28 Печерський район,
Наддніпрянське шосе (на
розподілювачі біля заїзду
на Дарницький мостовий
перехід)

Дозвіл на розміщення зовнішньої реклами, строк дії якого продовжується

Заступник голови — керівник апарату
О. Долінська

Про скасування дозволів на розміщення зовнішньої реклами
Розпорядження № 542 від 30 квітня 2014 року

Відповідно до законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про рекламу”, Типових правил
розміщення зовнішньої реклами, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2003 ро$
ку № 2067, підпунктів 16.1.1 та 16.1.2 пункту 16.1 розділу II Порядку розміщення реклами в місті Києві, затвер$
дженого рішенням Київської міської ради від 22 вересня 2011 року № 37/6253, в межах функцій органу міс$
цевого самоврядування:

1.С�ас�вати�3�дозволи�на�розміщення�зовнішньої�ре�лами�з�ідно�з�додат�ом�до�цьо�о�роз-

порядження.

2.�Контроль�за�ви�онанням�цьо�о�розпорядження�залишаю�за�собою
Голова В. Бондаренко

Додато���
до�розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан�

Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої
місь�ої�державної�адміністрації)

30.04.2014�№��543

Перелік дозволів на розміщення зовнішньої реклами, що скасовуються
№ № дозволу Розповсюджувач реклами Тип рекламного

засобу
Площа,

кв.м
Місце розташування
рекламного засобу

1. 31972>12 ФО>П Рябцева Світлана
Юріївна

Рекламна вивіска
на будинку
(будівлі), споруді

5,5981 Голосіївський район, вул.
Голосіївська, 10

2. 28569>11 ФО>ГІ Коваль Михайло
Миколайович

Рекламна вивіска
на будинку
(будівлі), споруді

8,85 Оболонський район, просп.
Героїв Сталінграда, 6, корпус 8

3. 09995>05 СПД Іваненко Євгеній Петрович Рекламна вивіска
на будинку
(будівлі), споруді

3,21 Оболонський р>н, просп. Героїв
Сталінграда, 8, корпус 5

Заступник голови — керівник апарату
О. Долінська



3. Збереження природно$заповідного фонду

3.1. Створення експозицій (вольєрів) в
Шулявській балці для гірських
копитних тварин та представників
української фауни

Департамент міського
благоустрою та збереження
природного середовища,
Київський зоологічний парк
загальнодержавного
значення

869,22 240605/3210

3.2. Реконструкція та розширення
експозицій (вольєрів) копитного
ряду

Департамент міського
благоустрою та збереження
природного середовища,
Київський зоологічний парк
загальнодержавного
значення

456,73 240605/3210

3.3. Розробка проекту землеустрою
регіонального ландшафтного парку
"Дніпровські острови"

Департамент міського
благоустрою та збереження
природного середовища,
КП "Плесо"

699,25 240605/3210

Разом 2025,20

4.Охорона і раціональне використання ресурсів тваринного світу

4.1. Будівництво та облаштування
притулку для утримання
безпритульних тварин

Департамент міського
благоустрою та збереження
природного середовища,
КП "Притулок для тварин"

13,30 240604/3210

Разом: 13,30

5. Раціональне використання І зберігання відходів виробництва і побутових відходів

5.1. Невідкладні заходи з забезпечення
екологічно безпечного збирання,
перевезення, зберігання,
оброблення, утилізації, видалення,
знешкодження і захоронення
хлорорганічних та не>
ідентифікованих сполук на території
ВАТ "Радикал"

Департамент промисловості
та розвитку підприємництва

8 697,29 240602/2282

5.2. Роботи з обладнання теплично>
парникового господарства
районних КП УЗН та територій ЛПГ
газогенераторними котлами на
твердому паливі та переведення їх
на індивідуальну систему опалення,
в т.ч. проектні роботи

1 316,60

5.2.1. Департамент міського
благоустрою та збереження
природного середовища,
Комунальне підприємство
по утриманню зелених
насаджень Святошинського
району міста Києва

808,80 240604/3210

5.2.2. Департамент міського
благоустрою та збереження
природного середовища,
Комунальне підприємство
по утриманню зелених
насаджень Голосіївського
району міста Києва

213,50 240604/3210

5.2.3. Департамент міського
благоустрою та збереження
природного середовища,
Комунальне підприємство
по утриманню зелених
насаджень Шевченківського
району міста Києва

148,80 240604/3210

5.2.4. Департамент міського
благоустрою та збереження
природного середовища,
КП "ЛПГ "Конча>Заспа"

145,50 240604/3210

Разом: 10013,89 

6. Наука, інформація і освіта, підготовка кадрів, екологічна експертиза, організація праці, забезпечення
участі у діяльності міжнародних організацій природоохоронного спрямування, впровадження
економічного механізму забезпечення охорони навколишнього природного середовища

Голосіївському районі 7,43

Дарницькому районі 6,31

Деснянському районі 4,53

Дніпровському районі 13,42

Оболонському районі 11,60

Печерському районі 4,01

Подільському районі 10,01

Святошинському районі 9,09

Солом'янському районі 10,52

Шевченківському районі 0,66

2.2.3. Влаштування поливо>зрошувальних
систем розаріїв в:

2775,91 240601/3210

Голосіївському районі 230,82

Дарницькому районі 461,58

Деснянському районі 29,01

Дніпровському районі 443,45

Оболонському районі 174,71

Печерському районі 194,08

Подільському районі 353,67

Святошинському районі 487,77

Солом'янському районі 270,34

Шевченківському районі 130,48

2.2.4. Озеленення скверу імені Василя
Стуса на розі проспекту Академіка
Палладіна та проспекту Перемоги у
Святошинському районі

Департамент міського
благоустрою та збереження
природного середовища,
КО "Київзеленбуд"

460,00 240601/3210

2.2.5. Влаштування поливо>зрошувальної
системи зелених насаджень в парку
на Дніпровській набережній (в тому
числі проектні роботи)

Департамент міського
благоустрою та збереження
природного середовища,
КО "Київзеленбуд"

29,48 240601/3210

2.2.6. Влаштування поливо>зрошувальної
системи зелених насаджень в парку
ім. Пушкіна (в тому числі . проектні
роботи)

Департамент міського
благоустрою та збереження
природного середовища,
КО "Київзеленбуд"

102,12 240601/3210

Всього: 3647,82

6.1. Розробка проекту реконструкції та
благоустрою рекреаційних та
пляжних зон водних об'єктів міста

Департамент міського
благоустрою та збереження
природного середовища,
КП "Плесо"

101,86 240604/3210

Разом: 101,86

Всього по розділу І 24 995,78 

II. ЗАХОДИ ДЛЯ ФІНАНСУВАННЯ В 2014 РОЦІ

1 .Охорона та раціональне використання водних ресурсів

1.1. Реконструкція дамб мулових полів
№ 1 та 
№ 2 Бортницької станції аерації

Департамент житлово>
комунальної
інфраструктури, КП
"Дирекція з капітального
будівництва та
реконструкції
"Київбудреконструкція"

20000,00 240601/3210

Разом; 20000,00

2. Раціональне використання і зберігання відходів виробництва і побутових відходів

2.1. Реконструкція та технічне
переоснащення полігону твердих
побутових відходів № 5 в с. Підгірці

Департамент житлово>
комунальної
інфраструктури, КП
"Дирекція з капітального
будівництва та
реконструкції
"Київбудреконструкція"

5 000,00 240602/3210

Разом: 5000,00

3. Охорона і раціональне використання природних рослинних ресурсів

3.1. Заходи з озеленення міста та
влаштування поливо>зрошувальних
систем,в тому числі:

3.1.1. озеленення скверу на розі просп.
Перемоги та вул. Крамського

Департамент міського
благоустрою та збереження
природного середовища

165,00 240601/3210

3.1.2. Озеленення скверу між вул.
Краснова та вул. Семашка (друга
черга)

Департамент міського
благоустрою та збереження
природного середовища

290,00 240601/3210

3.1.3. Озеленення зеленої зони вздовж
просп. Перемоги

Департамент міського
благоустрою та збереження
природного середовища

108,65 240601/3210

1.11. Будівництво та реконструкція
очисних споруд зливових вод на
житловому масиві Вигурівщина>
Троєщина (II черга), в т.ч. проектні
роботи (Реконструкція
недобудованих очисних споруд
зливових вод житлового масиву
ВигурІвщина>Троещина (II черга), в
т.ч. проектні роботи)

Департамент міського
благоустрою та збереження
природного середовища,
КП "Плесо"

517,70 240601/3210

1.12. Розчистка, благоустрій та
водопониження р. Нивка у
мікрорайоні Жуляни. І черга:
поліпшення санітарно>технічного
стану у т. ч. проектні роботи

Департамент міського
благоустрою та збереження
природного середовища,
КП "Плесо"

400,00 240601/3210

1.13. Регулювання рівня води водойми
"озеро Глінка" з виконанням
берегоукріплення та благоустрою
південної її частини, у т. ч. проектні
роботи

Департамент міського
благоустрою та збереження
природного середовища,
КП "Плесо"

591,63 240601/3210

1.14. Розчистка, благоустрій та
оздоровлення водойм (№94 та 
№ 129) у 2>му мкр. ж\м Позняки
(оз. Жандарка), у т. ч. проектні
роботи

Департамент міського
благоустрою та збереження
природного середовища,
КП "Плесо"

300,00 240601/3210

1.15. Розробка проекту землеустрою
щодо організації і встановлення
меж іхтіолого> ботанічного
заказника оз. Вербне

Департамент міського
благоустрою та збереження
природного середовища,
КП "Плесо"

280,00 240601/3210

Всього: 9193,71

2. Охорона і раціональне використання природних рослинних ресурсів

2.1. Будівництво виробничої дільниці
утилізації рослинних відходів при
Святошинському УЗН (в т.ч.
проектні роботи)

Департамент міського
благоустрою та збереження
природного середовища,
Комунальне підприємство
по утриманню зелених
насаджень Святошинського
району міста Києва

200,00 240601/3210

2.2. Заходи з озеленення міста та
влаштування поливо>зрошувальних
систем,в тому числі:

2.2.1. Влаштування поливо>зрошувальної
системи зелених насаджень в сквері
"Червона Пресня"

Департамент міського
благоустрою та збереження
природного середовища,
Комунальне підприємство
по утриманню зелених
насаджень Подільського
району міста Києва

2,73 240601/3210

2.2.2. Роботи з влаштування розаріїв на
територіях комунальних
підприємств по утриманню зелених
насаджень міста Києва в:

Департамент міського
благоустрою та збереження
природного середовища,
Комунальне об'єднання
"Київзеленбуд"

77,58 240601/3210

ÄÎÊÓÌÅÍÒ 
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3.1.4. Озеленення скверу на вул.
Депутатській, 
13>17

Департамент міського
благоустрою та збереження
природного середовища

220,00 240601/3210

Разом: 783,65

Всього по розділу ІІ 25 783,65

Разом за переліком: 50 779,43

Заступник голови — керівник апарату  
О. Долінська 

Про забезпечення фінансування у 2014 році загальних витрат,
пов’язаних з проведенням міжнародних заходів

Розпорядження № 545 від 30 квітня 2014 року
Відповідно до Програми зміцнення і розвитку міжнародних зв’язків на 2009$2014 роки, затвердженої рі$

шенням Київської міської ради від 18 червня 2009 року № 628/1684, з метою забезпечення проведення у 2014
році Київською міською радою та виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською держав$
ною адміністрацією) міжнародної діяльності та протокольних заходів, пов’язаних з прийомом іноземних
представників, організацією зустрічей делегацій на вищому рівні за дорученнями Адміністрації Президента
України, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України:

1.�Апарат��ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь-

�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністра-

ції)�відповідно�до�за�онодавства�У�раїни�забез-

печити�фінанс�вання�витрат,�пов’язаних�з�про-

веденням�міжнародних�заходів�(�онференцій,�се-

мінарів,�презентацій,�офіційних�прийомів,�прото-

�ольних�з�стрічей�тощо)���2014�році,�з�ідно�з��ош-

торисами,�затвердженими�заст�пни�ом��олови

Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації —��е-

рівни�ом�апарат��ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої

місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адмініс-

трації)�за�рах�но��аси�н�вань,�передбачених��

бюджеті�міста�Києва�на�2014�рі����видат�ах�апа-

рат��ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради

(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�на�ор-

�анізацію�та�здійснення�офіційних�прийомів,�зміц-

нення�і�розвито��міжнародних�зв’яз�ів,�відряджен-

ня�працівни�ів�ор�анів�місцевої�влади�та�само-

вряд�вання�та�інших�осіб�за��ордон�з�ідно�з�роз-

порядженнями�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь-

�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністра-

ції),�відзначення�ювілейних�та�визначних�дат,�з�-

стрічей�тощо.

2.�Контроль�за�ви�онанням�цьо�о�розпоря-

дження�по�ласти�на�заст�пни�ів��олови�Київ-

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�з�ідно�з

розподілом�обов’яз�ів.
Голова В. Бондаренко

Про реконструкцію тепломагістралі № 3 (4) СТ$1 
від ТК 413/7 до ТК 413/7А, від ТК 413/8 до ТК 413/10А

на вул. Басейній, від ТК 413/11 до ТК 413/12, від ТК 413/13$2 
до ТК 413/13$8 на вул. Мечникова у Печерському районі

Розпорядження № 539 від 30 квітня 2014 року
Відповідно до статті 26 Закону України «Про дорожній рух», статей 19 та 23 Закону України «Про автомо$

більні дороги», законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про благоустрій населених пунк$
тів», наказу Міністерства палива та енергетики України від 07 липня 2006 року №231 «Про затвердження По$
ложення про порядок оцінки готовності об’єктів електроенергетики до роботи в осінньо$зимовий період» (у
редакції наказу Мінпаливоенерго України від 29 грудня 2008 року № 667), зареєстрованого в Міністерстві юс$
тиції України 21 вересня 2006 року за № 1064/12938, розпорядження Київської міської державної адмініс$
трації від 04 липня 2006 року № 999 «Про виконання робіт на автомагістралях та шляхово$транспортних спо$
рудах міста» та з метою забезпечення стабільного функціонування теплових мереж міста Києва і недопу$
щення виникнення надзвичайних ситуацій, які можуть призвести до негативних екологічних та техногенних
наслідків, а також для якісного і надійного забезпечення об’єктів промисловості, житлово$комунального, со$
ціально$культурного, побутового призначення та населення міста Києва тепловою енергією, враховуючи
звернення публічного акціонерного товариства «КИЇВЕНЕРГО» від 10 грудня 2013 року № 904, в межах функ$
цій органу місцевого самоврядування:

1.�П�блічном��а�ціонерном��товариств��«КИ-

ЇВЕНЕРГО»�(далі —�ПАТ�«КИЇВЕНЕРГО»)�здійс-

нити�за�власні��ошти�з�ідно�з�розробленою�та

затвердженою���встановленом��поряд���про-

е�тно-�ошторисною�до��ментацією�ре�онстр��-

цію�теплома�істралі�№ 3�(4)�СТ-1�від�ТК�413/7

до�ТК413/7А,�від�ТК�413/8�до�ТК�413/10А�на

в�л.�Басейній,�від�ТК�413/11�до�ТК�413/12,�від

ТК�413/13-2�до�ТК�413/13-8�на�в�л.�Мечни�о-

ва���Печерсь�ом��районі�з�розриттям�проїзної

частини�в�лиці�Басейної,�перехрестя�в�лиць

Мечни�ова,�Первомайсь�о�о�Леоніда�та�тим-

часовим�обмеженням�р�х��транспорт�,��рім

автомобілів�спеціально�о�призначення,�за��ра-

фі�ом,�що�додається.

2.�ПАТ�«КИЇВЕНЕРГО»:

2.1.�Забезпечити�дотримання�вимо��за�о-

нодавства�щодо�поряд���ви�онання�б�дівель-

них�робіт.

2.2.�Роботи�ви�он�вати�з�ідно�з�Правилами

бла�о�строю�міста�Києва,�затвердженими�рі-

шенням�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�25��р�дня

2008�ро���№ 1051/1051,�та�забезпечити�три-

змінний�режим�роботи.

2.3.�Розробити�та�по�одити�з�УДАІ�ГУ�МВС

У�раїни�в�місті�Києві�схем��ор�анізації�дорож-

ньо�о�р�х��на�період�ви�онання�робіт.

2.4.�Забезпечити�безпе���дорожньо�о�р�х�

та�безпечний�прохід�пішоходів�і�проїзд�транс-

портних�засобів�спеціально�о�призначення

шляхом�встановлення�відповідних�дорожніх

зна�ів,�о�ородження�місць�роботи,�освітлен-

ня,�си�нальних�ліхтарів���місцях�ви�онання�ро-

біт,�необхідної��іль�ості�пішохідних�міст�ів.

2.5.�Після�завершення�робіт�відновити�по-

�риття�проїзної�частини�за�типом�існ�ючо�о�на

повн��ширин��по�всій�довжині�розриття,�а�тро-

т�арів�— на�повн��ширин��трот�ар��фі��рни-

ми�елементами�мощення�та�передати�за�а�-

том��ом�нальном��підприємств��«Шляхово-

е�спл�атаційне��правління�по�ремонт��та��т-

риманню�автомобільних�шляхів�та�спор�д�на

них�Печерсь�о�о�район�»�м.�Києва.

2.6.�Після�завершення�ре�онстр��ції�тепло-

ма�істралі�№ 3�(4)�СТ-1�від�ТК�413/7�доТК

413/7А,�від�ТК�413/8�до�ТК�413/10А�на�в�л.�Ба-

сейній,�від�ТК�413/11�до�ТК�413/12,�від�ТК

413/13-2�до�ТК�413/13-8�на�в�л.�Мечни�ова��

Печерсь�ом��районі�забезпечити�під�лючен-

ня�всіх�споживачів,�теплопостачання�я�их�здій-

снювала�теплова�ма�істраль,�що�підля�ала�ре-

�онстр��ції,�до�теплопостачання�від�ре�онстр�-

йованої�теплома�істралі.

3.�Департамент��транспортної�інфрастр��-

т�ри�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ра-

ди�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)

на�період�ви�онання�робіт,�зазначених���п�н�-

ті�1�цьо�о�розпорядження,�внести�зміни���шля-

хи�слід�вання�маршр�тів�наземно�о�пасажир-

сь�о�о�транспорт��за�ально�о��орист�вання,

я�і�проходять�в�лицями�Мечни�ова,�Басейної,

Первомайсь�о�о�Леоніда.

4.�Взяти�до�відома,�що�все�майно�після�за-

вершення�робіт,�зазначених���п�н�ті�1�цьо�о

розпорядження,�передається�до��ом�нальної

власності�територіальної��ромади�міста�Києва

з�подальшою�передачею���володіння�та��орис-

т�вання�ПАТ�«КИЇВЕНЕРГО».

5.�Департамент���ом�нальної�власності�

м.�Києва�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої

ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністра-

ції)�забезпечити���встановленом��поряд���спи-

сання�демонтовано�о�майна�та�прийняття�до��о-

м�нальної�власності�територіальної��ромади

міста�Києва�ре�онстр�йованої�теплома�істра-

лі.

6.�Контроль�за�ви�онанням�цьо�о�розпоря-

дження�по�ласти�на�заст�пни�ів��олови�Київ-

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�з�ідно�з�розподілом�обов’яз�ів.
Голова В. Бондаренко

Додато��
до�розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан�

Київсь�ої�місь�ої�ради�
(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)

30.04.2014��№�539

ГРАФІК
реконструкції тепломагістралі № 3 (4) СТ$1 від ТК 413/7 до ТК 413/7А, 

від ТК 413/8 до ТК 413/10А на вул. Басейній, від ТК 413/11 до ТК 413/12, 
від ТК 413/13$2 до ТК 413/13$8 на вул. Мечникова у Печерському районі

№
за/п

Найменування робіт Початок робіт Закінчення робіт

1. Земляні роботи 30.04.2014 30.08.2014

2. Монтаж трубопроводів,
зворотна засипка

05.05.2014 20.09.2014

3. Пуск теплоносія 15.10.2014, але не пізніше початку
опалювального періоду

4. Благоустрій території 30.06.2014 30.09.2014

Заступник голови $ керівник апарату О. Долінська

Заступник голови $ керівник апарату О. Долінська

Про прийняття та передачу зовнішніх інженерних мереж жилого
будинку № 152$А на вул. Борщагівській

Розпорядження № 541 від 30 квітня 2014 року
Відповідно до статті 31 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення Київської місь$

кої ради від 15 грудня 2011 року № 844/7080 «Про впорядкування прийняття до комунальної власності тери$
торіальної громади міста Києва житлового фонду, гуртожитків, інженерних мереж та об’єктів соціальної ін$
фраструктури», враховуючи лист комунального підприємства з утримання та експлуатації житлового фон$
ду спеціального призначення «Спецжитлофонд» від 22 квітня 2014 року № 056/24$5186, в межах функцій ор$
гану місцевого самоврядування:

1.�Прийняти�безоплатно�до��ом�нальної�влас-

ності�територіальної��ромади�міста�Києва�та

передати���володіння�та��орист�вання�п�бліч-

ном��а�ціонерном��товариств��«А�ціонерна

�омпанія�«Київводо�анал»�зовнішньоб�дин�о-

ві�інженерні�мережі�жило�о�б�дин���№ 152-А

на�в�л.�Борща�івсь�ій�з�ідно�з�додат�ом�в�ме-

жах�та�на��мовах,�визначених�До�овором�на

володіння�та��орист�вання�майном�територіаль-

ної��ромади�міста�Києва,�я�ий���ладено�01

�р�дня�2006�ро��.�між�від�ритим�а�ціонерним

товариством�«А�ціонерна��омпанія�«Київводо-

�анал»�та�Київсь�ою�місь�ою�державною�ад-

міністрацією.

2.�Департамент���ом�нальної�власності�

м.�Києва�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої

ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністра-

ції)�разом�з��ом�нальним�підприємством�з��т-

римання�та�е�спл�атації�житлово�о�фонд��спе-

ціально�о�призначення�«Спецжитлофонд»�за-

безпечити�в��становленом��поряд���переда-

ч��зовнішньоб�дин�ових�інженерних�мереж,

зазначених���п�н�ті�1�цьо�о�розпорядження.

3.�Контроль�за�ви�онанням�цьо�о�розпоря-

дження�по�ласти�на�заст�пни�а��олови�Київ-

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�з�ідно�з

розподілом�обов’яз�ів.
Голова В. Бондаренко

Додато��
до�розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан�

Київсь�ої�місь�ої�ради�
(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)

30.04.2014��№�541

Зовнішньобудинкові інженерні мережі жилого будинку № 152$А 
на вул. Борщагівській, які приймаються до комунальної 

власності територіальної громади міста Києва та передаються у володіння
та користування публічному акціонерному товариству 

«Акціонерна компанія «Київводоканал»
№ Назва

об'єкта
Довжина
мережі, м

Діаметр
труб,мм

Кількість
колодязів,
шт.

Матеріал
труб

Середня
глибина,
м

Рік
побудо>
ви

Балансова вартість, грн

Первинна Залишкова

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Водопровід>
на   мережа
до жилого
будинку на
вул.
Борщагів>
ській, 152>А

53,6 (2 х
26,8)

2х 110 — ПЕ>100
SDR

— 2012 54390,42 53574,57

2. Внутрішньо>
квартальна
водопровід>
на мережа
від вул.
Борщагів>
ської до вул.
Гетьмана

348 250 — ПЕ>100
SDR

— " 2012 1236816,04 1217982,73

3. Дворова
каналіза>
ційна
мережа  від
жилого
будинку на
вул.
Борщагів>
ській, 152>А

104,7
38,5
28,5 

160 
250 
315

6
1
5

ПЕ>100
SDR 
ПЕ>100
SDR 
ПЕ>100
SDR

2
2,5 
3

2012 
2012 
2012

239721,19
88149,63
65253,62

234055,54
86066,27
63711,39

Всього: 171,7 393124,44 383833,20
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Про схвалення змін до Прогнозу бюджету міста Києва 
на 2015—2016 роки

Розпорядження № 532 від 30 квітня 2014 року

Відповідно до законів України «Про Державний бюджет України на 2014 рік», «Про запобігання фінансо$
вої катастрофи та створення передумов для економічного зростання в Україні»:

Схвалити�зміни�до�Про�ноз��бюджет��міста�Києва�на�2015—2016�ро�и,�схвалено�о�розпоря-

дженням�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)

від�29�січня�2014�ро���№ 104,�що�додаються.

Голова В. Бондаренко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан�

Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої
місь�ої�державної�адміністрації)

30.04.січня�2014�р.�№�532

Зміни до Прогнозу бюджету міста Києва на 2015—2016 роки,
схваленого розпорядженням виконавчого органу Київської міської

ради (Київської міської державної адміністрації)
від 29 січня 2014 року № 104

1.�Позиції�«За�альний�обся��доходів»,�«Інші�доходи»,�«в�т.�ч.�бюджет�розвит��»�таблиці�«Інди-

�ативні�про�нозні�по�азни�и�доходів�бюджет��міста�Києва�на�2015�та�2016�ро�и»�ви�ласти�в�та-

�ій�реда�ції:

«За�альний�обся��доходів������������20 251,3���20 967,9����5,7���5,1»;

«Інші�доходи����������������������������������5 062,4�����5 086,9����1,4���1,3»;

«в�т.�ч.�бюджет�розвит������������������3 468,8�����3 364,1������������0,8».

2.�Позиції�«За�альний�обся��видат�ів»�та�«Обсл��ов�вання�бор��»�таблиці�«Інди�ативні�про�-

нозні�по�азни�и�видат�ів�бюджет��міста�Києва�за�ф�н�ціональним�призначенням�на�2015�та

2016�ро�и»�ви�ласти�в�та�ій�реда�ції:

«За�альний�обся��видат�ів����20 251,3������20 967,9»;�

«Обсл��ов�вання�бор��������������1416,7���������1524,0».

3.�Таблицю�«Інди�ативні�про�нозні�по�азни�и�фінанс�вання�бюджет��міста�Києва�на�2015—2016

ро�и»�ви�ласти�в�та�ій�реда�ції:

« І н д и � а т и в н і 
 п р о � н о з н і 
 п о � а з н и � и 
 ф і н а н с � в а н н я 
 б ю д ж е т � 
 м і с т а 
 К и є в а 


на
2015—2016
ро�и

Найменування показника млн грн

2015 рік 2016 рік

Загальне фінансування — >

, Фінансування за борговими операціями — >

Запозичення 5 502,8 3 255,1

Погашення >5 502,8 >3 255,1

4.�Таблицю�«Інди�ативні�про�нозні�по�азни�и�місцево�о�бор���та��арантовано�о�територіаль-

ною��ромадою�міста�Києва�бор���на�2015—2016�ро�и»�ви�ласти�в�та�ій�реда�ції:

«Інди�ативні
про�нозні
по�азни�и
місцево�о
бор��
та
�арантовано�о
територіаль-

ною
�ромадою
міста
Києва
бор��
на
2015-2016
ро�и

Найменування показника млн грн

2015 рік 2016 рік

Індикативні прогнозні показники: 13 178,2 11 262,9

Місцевого боргу 11 382,9 9 467,6

Гарантованого територіальною
громадою міста Києва боргу

1 795,3 1 795,3

Заступник голови — керівник апарату О. Долінська

Про реалізацію у м. Києві проекту Кiev Fashion Park у 2014 році
Розпорядження № 531 від 30 квітня 2014 року

Відповідно до статті 22 Закону України «Про столицю України — місто$герой Київ», статті 32 Закону Укра$
їни «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення Київської міської ради від 25 грудня 2008 року № 1051/1051
«Про Правила благоустрою м. Києва», враховуючи звернення товариства з обмеженою відповідальністю «Ки$
їв Фешн Парк» від 11 листопада 2013 року № 11/11 та з метою привернення уваги громадськості до питань віт$
чизняної культури та забезпечення розвитку сучасного мистецтва в м. Києві, в межах функцій органу місце$
вого самоврядування:

1.�Підтримати�ініціатив��товариства�з�обме-

женою�відповідальністю�«Київ�Фешн�Пар�»�що-

до�реалізації���м.�Києві�прое�т��Кiev�Fashion

Park���2014�році.

2.�Взяти�до�відома,�що�відповідальність�за

ор�анізаційно-технічне�та�фінансове�забезпе-

чення�прое�т��Кiev�Fashion�Park�бере�на�себе

товариство�з�обмеженою�відповідальністю�«Ки-

їв�Фешн�Пар�».

3.�Товариств��з�обмеженою�відповідальніс-

тю�«Київ�Фешн�Пар�»:

3.1.�Забезпечити�дотримання�Правил�бла-

�о�строю�м.�Києва,�затверджених�рішенням

Київсь�ої�місь�ої�ради�від�25��р�дня�2008�ро-

���№ 1051/1051�під�час�встановлення�елемен-

тів�бла�о�строю�за�адресами�з�ідно�з�додат�ом.

3.2.�По�одж�вати�з�Департаментом�місто-

б�д�вання�та�архіте�т�ри�ви�онавчо�о�ор�ан�

Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�держав-

ної�адміністрації)�та�з��ом�нальним�об’єднан-

ням�«Київзеленб�д»�розміщення�елементів�бла-

�о�строю�в��становленом��поряд��.

3.3.�Перед�ви�отовленням�елементів�бла�о-

�строю�надати�на�роз�ляд�Х�дожньої�се�ції�Ар-

хіте�т�рно-містоб�дівної�ради�при�Департа-

менті�містоб�д�вання�та�архіте�т�ри�ви�онав-

чо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої

місь�ої�державної�адміністрації)�прое�тні�ма-

теріали�елементів�бла�о�строю,�що�план�ють-

ся�до�встановлення.

3.4.�Перед�ви�отовленням�елементів�бла�о-

�строю�надати�на�роз�ляд��ромади�прое�тні

матеріали�елементів�бла�о�строю,�що�план�ю-

ться�до�встановлення.

3.5.�Після�встановлення�елементів�бла�о�ст-

рою�здійснити�їх�безоплатн��передач��до��о-

м�нальної�власності�територіальної��ромади

міста�Києва.

4.�Контроль�за�ви�онанням�цьо�о�розпоря-

дження�по�ласти�на�заст�пни�а��олови�Київ-

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації —��ерів-

ни�а�апарат��ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої

місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адмі-

ністрації)�Долінсь���О.�М.

Голова В. Бондаренко

Додато��
до�розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан��

Київсь�ої�місь�ої�ради�
(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації).

30.04.2014�№�531

Перелік адрес, 
де передбачається встановлення елементів благоустрою 

під час реалізації проекту «Кiev Fashion Park»
ДАРНИЦЬКИЙ�РАЙОН

пар��імені�воїнів-інтернаціоналістів�на�в�л.�А�адемі�а�Вербиць�о�о,�З

пар��«Позня�и»�на�перетині�просп.�Петра�Гри�орен�а�та�в�л.�Дра�оманова

пар��«Таращанець»�на�перетині�в�лиць�Ялтинсь�ої�та�Сормовсь�ої

с�вер�напроти�залізнично�о�во�зал��«Дарниця»

с�вер�«Приво�зальний»�на�перетині�в�л.�Приво�зальної�та�Хар�івсь�о�о�шосе

с�вер�на�просп.�Петра�Гри�орен�а,�1�а-7

с�вер�на�просп.�Петра�Гри�орен�а,�38-40

с�вер�на�в�л.�Дра�оманова,�42

с�вер�на�в�л.�Оле�сандра�Кошиця�на�перетині�з�в�л.�Дра�оманова

с�вер�на�в�л.�Рев�ць�о�о,�42/46

с�вер�Тр�дової�Слави�на�перетині�в�лиць�Заслонова�та�Бориспільсь�ої

ДЕСНЯНСЬКИЙ�РАЙОН

пар��імені��енерала�Ват�тіна�на�просп.�Генерала�Ват�тіна

пар��Деснянсь�ий�на�розі�просп.�Володимира�Мая�овсь�о�о�та�в�л.�Архіте�тора

Ні�олаєва)

пар��імені�Оле�сандра�Саб�рова,�12-26

пар��імені�Володимира�Мая�овсь�о�о

пар��Броварсь�ий�на�Броварсь�ом��проспе�ті

с�вер�на�в�л.�Оле�сандра�Саб�рова,�8

с�вер�біля��інотеатр��«Росія»

с�вер�на�розі�в�л.�Теодора�Драйзера,�30-32

с�вер�на�розі�в�л.�Братиславсь�ої�та�Лісово�о�проспе�т�

с�вер�на�розі�в�л.�Теодора�Драйзера�та�просп.�Володимира�Мая�овсь�о�о

с�вер�на�в�л.�Архіте�тора�Ні�олаєва,�7

с�вер�на�в�л.�Архіте�тора�Ні�олаєва,�11

с�вер�на�в�л.�Теодора�/Драйзера,�9-11

с�вер�на�просп.�Володимира�Мая�овсь�о�о,�10

с�вер�на�в�л.�Ммлославсь�ій,�23-Г

ДНІПРОВСЬКИЙ�РАЙОН

пар��«Перемо�а»

пар��біля��інотеатр��«Аврора»

пар��вздовж�в�л.�Поп�дрен�а

пар��біля�озера�«Тельбін»

пар��біля�б�дин�����льт�ри�ДВРЗ

пар��на�Р�санівсь�ій�набережній

пар��на�Дніпровсь�ій�набережній

с�вер�біля�Дарниць�о�о�б�львар�

с�вер�на�в�л.�Празь�ій

с�вер�1-й�на�перетині�в�лиць�Алма-Атинсь�ої�та�Гродненсь�ої

с�вер�2-й�між�в�лицями�Празь�ою�та�Астрахансь�ою)

с�вер�біля�Київсь�о�о�а�адемічно�о�театр��«Драми�і��омедії�на�лівом��березі�Дніпра»

с�вер�на�в�л.�Серафимовича,�3

с�вер�на�просп.�Возз’єднання

ГОЛОСІЇВСЬКИЙ�РАЙОН

Голосіївсь�ий�пар����льт�ри�та�відпочин���імені�Ма�сима�Рильсь�о�о

пар��«Дис�»�(Столичне�шосе)

с�вер�Че�істів�(біля�станції�метро�«Либідсь�а»)

Поліцейсь�ий�с�вер�на�в�л.�Івана�Федорова

с�вер�споріднених�міст�на�в�л.�Маршала�Я��бовсь�о�о

с�вер�на�в�л.�Жилянсь�ій

Між�вартальний�с�вер�на�в�л.�Василь�івсь�ій,�45-47

с�вер�на�в�л.�Весняній

с�вер�на�проспе�ті�40-річчя�Жовтня,�96

с�вер�на�Ам�рсь�ій�площі

с�вер�пам’яті�воїнам-автомобілістам�(просп.�40-річчя�Жовтня)

с�вер�на�в�л.�А�адемі�а�Заболотно�о

с�вер�на�в�л.�Івана�Сір�а

с�вер�на�в�л.�Маршала�Конєва

с�вер�на�в�л.�Бориса�Грінчен�а

с�вер�біля�Національної�бібліоте�и�У�раїни�імені�В.�І.�Вернадсь�о�о

с�вер�на�в�л.�Василь�івсь�ій,�2А

с�вер�біля�станції�метро�«Вистав�овий�центр»

ОБОЛОНСЬКИЙ�РАЙОН

пар��відпочин���«Оболонь»

пар��відпочин���біля�озера�«Вербне»

с�вер�на�розі�Оболонсь�о�о�проспе�т��та�в�л.�Маршала�Тимошен�а

с�вер�на�в�л.�Маршала�Тимошен�а,�16-18

с�вер�на�в�л.�Маршала�Тимошен�а,�18

с�вер�на�проси.�Маршала�Ро�оссовсь�о�о,�2

с�вер�на�площі�Др�жби�народів,�І-З

с�вер�на�просп.�Героїв�Сталін�рада,�39-43

с�вер�на�просп.�Героїв�Сталін�рада,�50-60

с�вер�на�просп.�Героїв�Сталін�рада,�64/56

с�вер��інотеатр��«Братислава»

с�вер�на�в�л.�Північній,�6-10
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с�вер�на�розі�в�лиць�Семена�С�лярен�а,�6�та�Фр�нзе,�160/20

с�вер�на�площі�Тараса�Шевчен�а

с�вер�на�розі�в�лиць�Бо�атирсь�ої,�4А�та�Маршала�Тимошен�а,�1

с�вер�біля�станції�метро�«Героїв�Дніпра»

с�вер�на�розі�в�лиць�Героїв�Дніпра,�6�та�Зої�Гайдай,�9/8

ПЕЧЕРСЬКИЙ�РАЙОН

Центральний�пар����льт�ри�та�відпочин��

Печерсь�ий�ландшафтний�пар�

пар��Наводниць�ий�(в�том��числі�стара�та�нова�частина)

с�вер�на�в�л.�Марії�Зань�овець�ої,�8

с�вер���пров.�Бастіонном�

с�вер�на�в�л.�Димитрова,�2

с�вер�на�в�л.�ЧервоноармІйсь�іЙ,�75

с�вер�на�в�л.�Інстит�тсь�ій

с�вер���пров.�Івана�Козловсь�о�о

с�вер�на�площі�Івана�Фран�а�(фонтан)

с�вер���пров.�М�зейном�

с�вер�на�в�л.�С�ворова

с�вер�на�в�л.�Архіте�тора�Городець�о�о

с�вер�на�в�л.�Хрещати�,�17

зелена�зона�на�в�л.�Володимиро-Либідсь�ій

с�вер�на�б�льв.�Лесі�У�раїн�и,�36

с�вер�на�в�л.�Мечни�ова

с�вер�на�розі�в�лиць�Івана�Мазепи�та�Цитадельної

ПОДІЛЬСЬКИЙ�РАЙОН

К�ренівсь�ий�пар��(в�л.�Фр�нзе,�134)�

пар��біля��інотеатр��ім.�Т.�Шевчен�а�

лісопар��на�Зам�овій��орі�

с�вер�біля��інотеатр��«Жовтень»�

с�вер�на�Андріївсь�ій��ірці�

с�вер�№ 1�на�Контра�товій�площі�

с�вер�№ 2�на�Контра�товій�площі�

с�вер�№ 3�на�Контра�товій�площі�

с�вер�на�в�л.�Виш�ородсь�ій,�27�

с�вер�на�в�л.�Виш�ородсь�ій,�41�

с�вер�на�в�л.�Костянтинівсь�ій,�39-31

СВЯТОШИНСЬКИЙ�РАЙОН

пар��«Юність»

пар��імені��енерала�Потапова

с�вер�на�розі�в�л.�Гната�Юри�та�просп.�Леся�К�рбаса

с�вер�на�в�л.�А�адемі�а�Корольова

с�вер�на�просп.�Перемо�и,�117-119

с�вер�на�просп.�Перемо�и,�121-123

с�вер�на�розі�в�лиць�Гри�оровича-Барсь�о�о�та�в�л.�Симирен�а

с�вер�між�в�л.�Семаш�а�та�просп.�А�адемі�а�Палладіна

с�вер�на�просп.�Перемо�и,�131

с�вер�біля�ш�оли�№ 304�(в�л.�Прил�жна)

СОЛОМ’ЯНСЬКИЙ�РАЙОН

пар��«Відрадний»

пар��біля��інотеатр��«Тампере»

с�вер�на�в�л.�С�ри�ова

с�вер�на�розі�в�лиць�Івана�Климен�а�та�Андрія�Голов�а

с�вер�на�Чо�олівсь�ом��б�льварі,�25�(біля�м�зичної�ш�оли)

с�вер�на�в�л.�Солом’янсь�ій,�24

с�вер�на�в�л.�С�здальсь�ій,�11-7а

с�вер�біля�завод��імені�С.�П.�Корольова�(б�льв.�Івана�Лепсе,�10)

с�вер�біля�Центрально�о�та�Південно�о�залізничних�во�залів

с�вер�на�в�л.�Ми�оли�Василен�а,�23

с�вер�на�в�л.�Ми�оли�Василен�а,�63-65

с�вер�на�б�льварі�Івана�Лепсе,�77

с�вер�на�б�льварі�Івана�Лепсе,�83

с�вер�на�б�льварі�Івана�Лепсе,�1/28

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ�РАЙОН

пар��імені�П�ш�іна

пар��імені�Тараса�Шевчен�а

пар��Володимирсь�а��ір�а

пар��«Пейзажна�алея»

с�вер�на�в�л.�Олеся�Гончара

с�вер�на�в�л.�Са�са�ансь�о�о,�118

с�вер�на�в�л.�Прорізній

с�вер�на�в�л.�Бо�дана�Хмельниць�о�о,�24

с�вер�№�1�на�Володимирсь�ом��проїзді

с�вер�№ 2�на�Володимирсь�ом��проїзді

с�вер�№ 3�на�Володимирсь�ом��проїзді

с�вер�на�площі�Перемо�и

с�вер�на�в�л.�Воровсь�о�о,�14-16

с�вер�на�в�л.�Костьольній

с�вер�на�в�л.�Артема,�18

с�вер�на�в�л.�Артема,�16

с�вер�на�в�л.�Артема,�87

с�вер�на�в�л.�Артема,�89-а

с�вер�на�в�л.�Артема,�28

с�вер�на�в�л.�Артема,�27

с�вер�на�в�л.�Артема,�80-84

с�вер�на�в�л.�Т�р�енєвсь�ій,�40

с�вер�ім.�Котляревсь�о�о�(в�л.�Мельни�ова)

с�вер�на�розі�в�л.�Ба��ов�тівсь�ої�та�Овр�ць�ої

с�вер�на�в�л.�Мельни�ова,�39-51

с�вери�на�розі�в�лиць�Мельни�ова�та�П��ачова

с�вер�на�в�л.�Зооло�ічній

с�вер�біля��іност�дії�Імені�Оле�сандра�Довжен�а

с�вер�біля�Національно�о�медично�о��ніверситет��імені�О.О.�Бо�омольця

с�вер�на�Львівсь�ій�площі

с�вер�на�в�л.�Ризь�ій

Заступник голови $керівник апарату О. Долінська

Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, 
передбачених Департаменту охорони здоров’я 

виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) на 2014 рік

Розпорядження № 534 від 30 квітня 2014 року
Відповідно до статті 23 Бюджетного кодексу України, законів України «Про місцеве самоврядування в

Україні», «Про місцеві державні адміністрації», постанови Кабінету Міністрів України від 12 січня 2011 року
№ 18 «Про затвердження Порядку передачі бюджетних призначень, перерозподілу видатків бюджету і на$
дання кредитів з бюджету», рішення Київської міської ради від 04 лютого 2014 року № 6/10152 «Про бюджет
міста Києва на 2014 рік», з метою забезпечення виконання установами охорони здоров’я власних повнова$
жень:

1.�Затвердити�перерозподіл�видат�ів�бю-

джет��розвит�����с�мі�1 890,0�тис.��рн,�пе-

редбачених�Департамент��охорони�здоров’я

ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Ки-

ївсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�на�2014

рі����спеціальном��фонді�бюджет��міста�Ки-

єва�в�межах�за�ально�о�обся���бюджетних

призначень,�шляхом�зменшення�видат�ів�бю-

джет��розвит���по��одах�тимчасової��ласифі-

�ації�видат�ів�та��редит�вання�місцевих�бюдже-

тів:�080201�«Спеціалізовані�лі�арні�та�інші�спе-

ціалізовані�за�лади�(центри,�диспансери,��ос-

піталі�для�інвалідів�ВВВ,�лепрозорії,�меди�о-

санітарні�частини�тощо,�що�мають�ліж�ов��ме-

реж�)»�на�с�м��500,0�тис.��рн,�080204�«Сана-

торії�для�хворих�т�бер��льозом»�на�с�м��1 000,0

тис.��рн,�080205�«Санаторії�для�дітей�та�під-

літ�ів�(нет�бер��льозні)»�на�с�м��390,0�тис.

�рн�та�збільшення�видат�ів�бюджет��розвит-

���по��од��тимчасової��ласифі�ації�видат�ів

та��редит�вання�місцевих�бюджетів;�080101�«Лі-

�арні»�на�с�м��1 890,0�тис.��рн�що�додаєть-

ся.

2.�Департамент��охорони�здоров’я�ви�онав-

чо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої

місь�ої�державної�адміністрації)�забезпечити

подання�на�по�одження�перерозподіл��видат-

�ів�споживання�бюджет�,�передбачено�о�п�н�-

том�1�цьо�о�розпорядження,�до�постійної��о-

місії�Київсь�ої�місь�ої�ради�з�питань�бюджет�

та�соціально-е�ономічно�о�розвит��.

3.�Департамент��фінансів�ви�онавчо�о�ор-

�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої

державної�адміністрації)�внести�відповідні�змі-

ни�до�розпис�,�місцево�о�бюджет��після�по�о-

дження�в��становленом��поряд���перерозпо-

діл��видат�ів,�передбачено�о�п�н�том�1�цьо�о

розпорядження,�з�постійною��омісією�Київсь�ої

місь�ої�ради�з�питань�бюджет��та�соціально-е�о-

номічно�о�розвит��.

4.�Контроль�за�ви�онанням�цьо�о�розпоря-

дження�по�ласти�на�заст�пни�а��олови�Київ-

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�Крама-

рен�а�Р.�М.
Голова В. Бондаренко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан�

Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої
місь�ої�державної�адміністрації)

30.04.�2014�р.�№�534

Перерозподіл видатків бюджету розвитку спеціального фонду,
передбачених Департаменту охорони здоров’я 

виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) 

на 2014 рік у бюджеті міста Києва в межах загального 
обсягу бюджетних призначень

тис.��рн

№ п/п Код тимчасової
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих бюджетів

Назва коду тимчасової
класифікації видатків та
кредитування місцевих
бюджетів

Код економічної
класифікації
видатків

Сума
зменшення

Сума
збІльшення

Загальний фонд

1 080101 "Лікарні" 3110 365,9

2 080101 "Лікарні" 3132 1 524,1

3 080201 "Спеціалізовані лікарні та інші
спеціалізовані заклади
(центри, диспансери, госпіталі
для інвалідів ВВВ, лепрозорії,
медико>санІтарні частини
тощо, що мають ліжкову
мережу)"

3132 500,0

4 080204 "Санаторії для хворих
туберкульозом"

3132 1 000,0

5 080205 "Санаторії для дітей та підлітків
(нетуберкульознІ)"

3132 390,0

080000 "Охорона здоров'я" 3110 365,9  

080000 "Охорона здоров'я" 3132 1 890,0 1 524,1  

Заступник голови $керівник апарату О. Долінська
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У К Р А Ї Н А
ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ

ПОСТАНОВА
7 травня 2014 ро № 500 м.Київ

Про зміни в с ладі о р жних виборчих омісій
з виборів Президента У раїни на позачер ових

виборах Президента У раїни 25 травня 2014 ро

Розглянувши подання кандидатів на пост Президента України
щодо кандидатур до складу окружних виборчих комісій з виборів
Президента України на позачергових виборах Президента України
25 травня 2014 року про заміну членів окружних виборчих комісій,
а також звернення окружних виборчих комісій про дострокове
припинення повноважень членів цих комісій, які двічі і більше разів
не з'явилися на засідання виборчих комісій без поважних причин,
разом з доданими до них матеріалами, відповідно до частини
третьої статті 2, пункту 1 частини другої, частини третьої статті 13,
частин третьої, четвертої, шостої, сьомої, десятої, одинадцятої
статті 23, пунктів 2, 8 частини четвертої, частин п'ятої, шостої,
дев'ятої статті 30 Закону України "Про вибори Президента України",
керуючись статтями 11 % 13, пунктами 5, 6 статті 18 Закону України
"Про Центральну виборчу комісію", Центральна виборча комісія 

П О С Т А Н О В Л Я Є:

1. Внести зміни до с лад о р жних виборчих омісій з
виборів Президента У раїни на позачер ових виборах
Президента У раїни 25 травня 2014 ро , творених відповідно
до постанови Центральної виборчої омісії від 14 вітня
2014 ро №268 "Про творення о р жних виборчих омісій
з виборів Президента У раїни на позачер ових виборах
Президента У раїни 25 травня 2014 ро ", з ідно з додат ами
1 - 8.
2. О р жним виборчим омісіям з виборів Президента

У раїни, до с лад я их вносяться зміни, поінформ вати
ромадян про та і зміни визначений цими омісіями
спосіб.
3. Цю постанов разом з відповідним додат ом надіслати

відповідним ре іональним др ованим засобам масової
інформації для оп блі вання семиденний стро від дня
її прийняття, а та ож о р жним виборчим омісіям з виборів
Президента У раїни.
4. Цю постанов оприлюднити на офіційном веб-сайті

Центральної виборчої омісії.

Голова Центральної виборчої комісії  
М. ОХЕНДОВСЬКИЙ

Додато 8
до постанови Центральної виборчої омісії

від 7 травня 2014 ро № 500

ЗМІНИ
в с ладі о р жних виборчих омісій з виборів
Президента У раїни на позачер ових виборах
Президента У раїни 25 травня 2014 ро

місто Київ
О р жна виборча омісія з виборів Президента

У раїни територіально о виборчо о о р № 214
Припинити достро ово повноваження члена омісії:
Сабибін Ма сим Оле сандрович, 1976 ро народження

- від андидата на пост Президента У раїни Симонен а
П.М. ( зв'яз з внесенням подання про замін члена
виборчої омісії с б'є том, за поданням я о о андидат р
та о о члена б ло в лючено до с лад виборчої омісії).
В лючити до с лад цієї омісії:
Сабибіна Наталія Оле сандрівна, 1978 ро народження

- від андидата на пост Президента У раїни Симонен а
П.М.
Припинити достро ово повноваження члена омісії:
Бєляєв Дмитро Оле сійович, 1991 ро народження -

від андидата на пост Президента У раїни Ляш а О.В. (
зв'яз з внесенням подання про замін члена виборчої
омісії с б'є том, за поданням я о о андидат р та о о
члена б ло в лючено до с лад виборчої омісії).
В лючити до с лад цієї омісії:
Шерева Анастасія Михайлівна, 1993 ро народження -

від андидата на пост Президента У раїни Ляш а О.В.
О р жна виборча омісія з виборів Президента

У раїни територіально о виборчо о о р № 219
Припинити достро ово повноваження члена омісії:
Білець а Зоя І орівна, 1972 ро народження - від
андидата на пост Президента У раїни Яроша Д.А. (
зв'яз з внесенням подання про замін члена виборчої
омісії с б'є том, за поданням я о о андидат р та о о
члена б ло в лючено до с лад виборчої омісії).
В лючити до с лад цієї омісії:
Оси а Ві торія Михайлівна, 1985 ро народження - від
андидата на пост Президента У раїни Яроша Д.А.
О р жна виборча омісія з виборів Президента

У раїни територіально о виборчо о о р № 222
Припинити достро ово повноваження члена омісії:

Натр сний Костянтин Єв енович, 1977 ро народження
- від андидата на пост Президента У раїни Ц ш а В.П.
( зв'яз з внесенням подання про замін члена виборчої
омісії с б'є том, за поданням я о о андидат р та о о
члена б ло в лючено до с лад виборчої омісії).
В лючити до с лад цієї омісії:
Дроздова Дар'я Ми олаївна, 1980 ро народження -

від андидата на пост Президента У раїни Ц ш а В.П.
Секретар Центральної виборчої комісії  Т. ЛУКАШ

У К Р А Ї Н А
ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ

ПОСТАНОВА
8 травня 2014 ро № 522 м.Київ

Про зміни в с ладі о р жних виборчих омісій
з виборів Президента У раїни на позачер ових

виборах Президента У раїни 25 травня 2014 ро

Розглянувши подання кандидатів на пост Президента України
щодо кандидатур до складу окружних виборчих комісій з виборів
Президента України на позачергових виборах Президента України
25 травня 2014 року про заміну членів окружних виборчих комісій
та звернення окружних виборчих комісій про дострокове припинення
повноважень членів цих комісій, які двічі і більше разів не з'явилися
на засідання виборчих комісій без поважних причин, разом з
доданими до них матеріалами, а також особисті заяви членів
окружних виборчих комісій про складення ними своїх повноважень,
відповідно до частини третьої статті 2, пункту 1 частини другої,
частини третьої статті 13, частин третьої, четвертої, шостої, сьомої,
десятої, одинадцятої статті 23, пунктів 1, 2, 8 частини четвертої,
частин п'ятої, шостої, дев'ятої статті 30 Закону України "Про вибори
Президента України", керуючись статтями 11 % 13, пунктами 5, 6
статті 18 Закону України "Про Центральну виборчу комісію",
Центральна виборча комісія 

П О С Т А Н О В Л Я Є:

1. Внести зміни до с лад о р жних виборчих омісій з
виборів Президента У раїни на позачер ових виборах
Президента У раїни 25 травня 2014 ро , творених
відповідно до постанови Центральної виборчої омісії від
14 вітня 2014 ро № 268 "Про творення о р жних
виборчих омісій з виборів Президента У раїни на
позачер ових виборах Президента У раїни 25 травня 2014
ро ", з ідно з додат ами 1 - 19.
2. О р жним виборчим омісіям з виборів Президента

У раїни, до с лад я их вносяться зміни, поінформ вати
ромадян про та і зміни визначений цими омісіями
спосіб.
3. Цю постанов разом з відповідним додат ом надіслати

відповідним ре іональним др ованим засобам масової
інформації для оп блі вання семиденний стро від дня
її прийняття, а та ож о р жним виборчим омісіям з виборів
Президента У раїни.
4. Цю постанов оприлюднити на офіційном веб-сайті

Центральної виборчої омісії.
Голова Центральної виборчої комісії   

М. ОХЕНДОВСЬКИЙ
Додато 19

до постанови Центральної виборчої омісії
від 8 травня 2014 ро № 522

ЗМІНИ
в с ладі о р жних виборчих омісій з виборів
Президента У раїни на позачер ових виборах
Президента У раїни 25 травня 2014 ро

місто Київ
О р жна виборча омісія з виборів Президента

У раїни територіально о виборчо о о р № 219
Припинити достро ово повноваження члена омісії:
Тамоян Тим р Сашайович, 1993 ро народження - від

андидата на пост Президента У раїни Бой аЮ.А. ( зв'яз
з внесенням подання про замін члена виборчої омісії
с б'є том, за поданням я о о андидат р та о о члена
б ло в лючено до с лад виборчої омісії).
В лючити до с лад цієї омісії:
А імова Інна Ростиславівна, 1986 ро народження - від
андидата на пост Президента У раїни Бой а Ю.А.
О р жна виборча омісія з виборів Президента

У раїни територіально о виборчо о о р № 221
Припинити достро ово повноваження члена омісії:
Беспалов Ма сим Анатолійович, 1988 ро народження

- від андидата на пост Президента У раїни Бо омолець
О.В. ( зв'яз з внесенням подання про замін члена
виборчої омісії с б'є том, за поданням я о о андидат р
та о о члена б ло в лючено до с лад виборчої омісії).
В лючити до с лад цієї омісії:
Ціпотан Оле сандр Павлович, 1984 ро народження -

від андидата на пост Президента У раїни Бо омолець
О.В.

Секретар Центральної виборчої комісії Т. ЛУКАШ

÷≈Õ“–¿À‹Õ¿ ¬»¡Œ–◊¿
 ŒÃ≤—≤fl

Â³äïîâ³äíî äî ÷èííîãî çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè ïóáë³êóºìî â³äîìîñò³,
çàçíà÷åí³ â äåêëàðàö³¿ ïðî ìàéíî, äîõîäè, âèòðàòè ³ çîáîâ'ÿçàííÿ ô³íàíñîâîãî

õàðàêòåðó ïåðøîãî çàñòóïíèêà Ãîëîâè Äåðæàâíî¿ ñëóæáè ãåîëîã³¿ 
òà íàäð Óêðà¿íè Êàðï³íà Ìàêñèìà Éîñèôîâè÷à òà ÷ëåí³â éîãî ñ³ì'¿ çà 2013 ð³ê.
×ëåíè ñ³ì'¿ äåêëàðàíòà: äðóæèíà Êàðï³íà Ò.ª. òà ñèí Êàðï³í Ê.Ì.
Â³äîìîñò³ ïðî äîõîäè:
Çàãàëüíà ñóìà ñóêóïíîãî äîõîäó Êàðï³íà Ì. É., îäåðæàíîãî (íàðàõîâàíîãî) ç óñ³õ äæåðåë â

Óêðà¿í³ ñêëàëà 20000 ãðí.
Â³äîìîñò³ ïðî íåðóõîìå ìàéíî:
Ó âëàñíîñò³ òà â îðåíä³ Êàðï³íà Ì. É. ïåðåáóâàþòü äâ³ êâàðòèðè çàãàëüíîþ ïëîùåþ 125,9 ì2.
Â³äîìîñò³ ïðî òðàíñïîðòí³ çàñîáè:
Ó âëàñíîñò³ Êàðï³íà Ì.É.ïåðåáóâàº ëåãêîâèé àâòîìîá³ëü Volkswagen Golf 1988 ðîêó âèïóñêó.

Äåñíÿíñüêèé ðàéîííèé ñóä ì. Êèºâà ïîâ³äîìëÿº, ùî 19.05.2014 ðîêó îá 14.30 ïðèçíà÷åíî
ðîçãëÿä öèâ³ëüíî¿ ñïðàâè çà Ïóáë³÷íîãî àêö³îíåðíîãî òîâàðèñòâà "Êîìåðö³éíèé áàíê "Íàäðà"
äî Áàñîâñüêîãî Ñåðã³ÿ Âàñèëüîâè÷à ïðî ñòÿãíåííÿ çàáîðãîâàíîñò³ çà êðåäèòíèì äîãîâîðîì,Áàñîâñüêèé
Ñåðã³é Âàñèëüîâè÷ âèêëèêàºòüñÿ ó ñóäîâå çàñ³äàííÿ, ÿê â³äïîâ³äà÷. Â ðàç³ íåÿâêè ñïðàâó áóäå
ðîçãëÿíóòî ó â³äñóòí³ñòü â³äïîâ³äà÷à. Àäðåñà ñóäó: ì. Êè¿â, ïð. Ìàÿêîâñüêîãî, 5-â, êàá. 23.

Ñóääÿ ².Â. Ïåòð³ùåâà

Ïðèâàòíå ï³äïðèºìñòâî "ÊÎÍÀ"
(êîä ªÄÐÏÎÓ 30210692) 

ïîâ³äîìëÿº ïðî âòðàòó ïå÷àòêè.
Ïå÷àòêó ÏÏ "ÊÎÍÀ" ââàæàòè íåä³éñíîþ.

П Л У Т А Р Х Ш П А К

Ш О У Р У Р І С А

Ч П Л А Н Е Т А О П

П А К П И Щ У Х А Е

А Й Р А Н А Р І Б А Л

У Н І С О Н Т А М А Д А

З А Т О К А И С Т А Н

А Р И К Ш А М

Відповіді на сканворд 

Передплата для піль ових ате орій
з достав ою азети в поштов с ринь

на місяць ....................8 рн. 00 оп.
на 3 місяці ................24 рн. 00 оп.
на 6 місяців ..............64 рн. 00 оп.
на 12 місяців ............96 рн. 00 оп.

на місяць ..................28 рн. 00 оп.
на 3 місяці ................84 рн. 00 оп.
на 6 місяців ............168 рн. 00 оп.
на 12 місяців ..........336 рн. 00 оп.

ІНДЕКС ЧЕТВЕРГОВОГО ВИПУСКУ
(З ПРОГРАМОЮ ТБ) 22094

Передплатні ціни
на місяць ..................12 рн. 00 оп.
на 3 місяці ................36 рн. 00 оп.
на 6 місяців ..............72 рн. 00 оп.
на 12 місяців ..........144 рн. 00 оп.

на місяць ..................40 рн. 90 оп.
на 3 місяці ..............122 рн. 70 оп.
на 6 місяців ............245 рн. 40 оп.
на 12 місяців ..........490 рн. 80 оп.

ІНДЕКС ЩОДЕННОГО ВИПУСКУ
(ВТ, СР, ЧТ, ПТ) 61308

Оформле н н я п р о в о д и т ь с я в р е д а ц і ї

Çà çì³ñò ðåêëàìíèõ îãîëîøåíü â³äïîâ³äàº ðåêëàìîäàâåöü. Ðåêëàìà äðóêóºòüñÿ ìîâîþ îðèã³íàëó
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ÎÂÍÈ âèïðîì³íþþòü ÷à-
ð³âí³ñòü ³ íàëàøòîâàí³ íà
ãåðî¿÷íèé ðèçèê,êåðóþ÷èñü

íàäçâè÷àéíèì ³ìïóëüñîì ïåðåæè-
òè ãîñòð³ òà íåçàáóòí³ âðàæåííÿ. É
âîíè ¿õ íåîäì³ííî ïðèòÿãíóòü, ïî-
ñòàâèâøè íà êàðòó âëàñí³ ô³íàíñî-
â³ òà åíåðãåòè÷í³ ðåñóðñè, çäîðîâ’ÿ,
á³çíåñ, ïåðñîíàëüí³ òâîð÷³ äîñÿã-
íåííÿ, ñåêñóàëüí³ ñòîñóíêè.

ÒÅËÜÖ² ïåðåáóâàþòü â åê-
çàëüòîâàíîìó ñòàí³. Òîæ
íå âñòðÿãàéòå â ñóïåðíèöü-

ê³ äóåë³, îáëèøòå ç’ÿñîâóâàòè ñòî-
ñóíêè, â³äñòîþâàòè âëàñíó òî÷êó
çîðó, áî öå àêòèâ³çóº êîíôðîíòà-
ö³þ, ïîáóäüòå «á³ëèìè òà ïóõíàñ-
òèìè», àäæå âàñ ëþáëÿòü— ³ öå ãî-
ëîâíå!

ÁËÈÇÍßÒÀ — âñå, ùî õî-
÷åòüñÿ, Áîã ïîøëå, òîæ íå
âèïèíàéòåñÿ ç îñòàíí³õ

ñèë çàðàäè çàðîá³òê³â, áî ÷åðåç
åíåðãåòè÷íèé äèñáàëàíñ ìîæåòå
ï³ä³ðâàòè çäîðîâ’ÿ. Ïðàãí³òü áëàãî-
äàòíîãî ì³êðîêë³ìàòó â êîëåêòèâ³,
ïðàöþéòå ç òâîð÷èì âîãíèêîì, äî-
ãîäæàéòå øåôó ³ íåîäì³ííî ëþá³òü
îäèí îäíîãî!

ÐÀÊÈ, íàëàøòóéòå äóøåâ-
íèé êàìåðòîí íà âèòîí÷å-
í³ ëþáîâí³ â³áðàö³¿ òà íå

íàìàãàéòåñÿ êóïèòè ðîìàíòè÷í³ ñèì-
ïàò³¿ ÷è ïðèõèëüí³ñòü ëþäåé çà ãðî-
ø³. ²íòó¿òèâíî âè çäàòí³ ïîòðàïèòè
äî «äåñÿòêè» é çàêîõàòè â ñåáå.

ËÅÂÈ — äåíü êðèçîâèé ç
ðîáî÷èìè àâðàëàìè,
êàð’ºðíå ñõîäæåííÿ íèí³

â ðîçïàë³. Ïîòð³áåí âèñîêèé ð³-
âåíü ñàìîâëàäàííÿ òà äóõîâíî¿
êóëüòóðè, àáè íå íàëàìàòè äðîâ ³
äîçîâàíî âèïóñêàòè ïîòóæíèé
åíåðãîïîòåíö³àë ó íàâêîëèøí³é
ïðîñò³ð.

Ä²ÂÈ, ñëîâà ç âàøèõ âóñò
íàðàç³ ìàþòü ìàã³÷íó ä³þ,
òîæ íå áîâêí³òü í³÷îãî çãà-

ðÿ÷ó — ñ³ì ðàç â³äì³ðòå, îäèí —
â³äð³æòå. Áî æ íåíàðîêîì êîãîñü
çàêîäóºòå íà íåãàòèâ, õî÷à çäàòí³
ñèëîþ êðàñèâèõ çàäóøåâíèõ ïî-
÷óòò³â ïîçèòèâíî âïëèíóòè íà ïàðò-
íåð³â.

ÒÅÐÅÇÈ, ïðàöþéòå ç òâîð-
÷èì ãîð³ííÿì òà çàðîáëÿé-
òå ãðîø³. ßêùî º áîðãè, òî

ìåðù³é ãàñ³òü ¿õ, áî ãðîø³ ñòàíóòü
ÿáëóêîì ðîçáðàòó ì³æ âàìè òà îòî-
÷åííÿì. Òîìó âñ³ ô³íàíñîâ³ îïåðà-
ö³¿, âàæëèâ³ ïîêóïêè, â³çèòè äî ïî-
äàòêîâèõ óñòàíîâ, â³äêðèòòÿ áàí-
ê³âñüêèõ ðàõóíê³â, ³íâåñòèö³éí³ âêëà-
äàííÿ ë³ïøå â³äêëàñòè.

ÑÊÎÐÏ²ÎÍÀÌ — õî÷ ðîç³-
ðâèñü! Çíîâó ïåðåáóâà-
þ÷è íà ðîçäîð³ææ³, í³áè

é ñë³ä ì³íÿòè êîíåé íà ïåðåïðàâ³,
àëå äîëÿ öüîãî íå âåëèòü! Âêëþ-
÷³òü ³í³ö³àòèâó ³ íå éä³òü íàâïðîñ-
òåöü, à, êðàñèâî ãðàþ÷èñü, çàä³ÿâøè
ã³ïíîòè÷í³ ÷àðè, ìåðù³é — äî ïî-
ñòàâëåíî¿ ìåòè.

ÑÒÐ²ËÜÖ², ðîçñëàáòåñÿ ³
ïëèâ³òü çà òå÷³ºþ ïîä³é,
ïëåêàþ÷è äîáðî â äóø³.

Íèí³ âèïàâ òîé âèïàäîê, êîëè çëî
ïîðîäæóº çëî, ÿêùî áóäåòå ïåðå-
æèâàòè, ãí³âàòèñÿ—ïðèòÿãíåòå àíà-
ëîã³÷í³ â³áðàö³¿...

ÊÎÇÅÐÎÃÈ, ïðèáîðêàéòå
â ñîá³ àãðåñîðà, òîä³ öÿ
åíåðã³ÿ òðàíñôîðìóºòü-

ñÿ â ïë³äíå òâîð÷å ðóñëî. À òèì,
õòî ââàæàº ñåáå îáä³ëåíèì ëþ-
áîâíîþ Ôîðòóíîþ, âàðòî ïîäáà-
òè ïðî ãàðìîí³éíîãî ñåêñóàëüíî-
ãî ïàðòíåðà.

ÂÎÄÎË²¯, íå âèêëèêàéòå
âîãîíü íà ñåáå! Êîëè ùîñü
íàêèï³ëî âñåðåäèí³, âèõ-

ëþïóâàòè «â åô³ð» òîé ìîòëîõ íå
ñë³ä, áî öå çàãðîæóº ðóéíàö³ºþ êà-
ð’ºðè. Çàéìàéòåñÿ òèì, â³ä ÷îãî äó-
øà ðàä³º òà ñï³âàº, àëå áåç íàäëèø-
êîâîãî åãî¿çìó.Âàø ìîðàëüíèé îáî-
â’ÿçîê — áóòè «øâèäêîþ äîïîìî-
ãîþ» âñ³ì, õòî öüîãî ïîòðåáóº!

ÐÈÁÈ, íå ñèä³òü êâî÷êîþ—
ðóõàéòåñÿ! Çì³íà îáñòà-
íîâêè ïîçèòèâíî âïëèíå

íà åìîö³éíèé ñòàí, íàïîâíèòü íà-
ñíàæëèâèìè âðàæåííÿìè, ïîðàäóº
ðîìàíòè÷íèìè çàõîïëåííÿì òà ö³-
êàâèìè ïðèãîäàìè. Íà ñëóæá³ óò-
ðèìàéòåñÿ â³ä ìîðàëüíèõ íàïó÷åíü,
íå êîë³òü ëþäÿì ã³ðêîþ ïðàâäîþ
î÷³.

ÐÎÇÒÀØÎÂÀÍÀ â àìåðèêàíñüêî-
ìó øòàò³ Â³ñêîíñèí áðîâàðíÿ
«Ëåéêìåéä», ñëîãàí ÿêî¿ — «Âè-
äàòí³ ðèáàëêè ïîâèíí³ ïèòè êðà-
ùå ïèâî», íàäèõíóëàñÿ ³äåºþ íàé-
á³ëüøîãî ³íòåðíåò-ìàãàçèíó «Àìà-
çîí», ÿêèé îãîëîñèâ ïðî ñâî¿ ïëà-
íè ïðî âèêîðèñòàííÿ äðîí³â äëÿ
äîñòàâêè ïîêóïîê. Ó áðîâàðí³ âè-
ð³øèëè âèêîðèñòîâóâàòè âëàñíó
âåðñ³þ êóð’ºðà-áåçï³ëîòíèêà.

Íåùîäàâíî êîìïàí³ÿ ðîçì³ñ-
òèëà â³äåî íà YouTube, ùî íàî÷-
íî äåìîíñòðóº ïðîöåñ äîñòàâêè
íàïîþ. Îäåðæàâøè çàìîâëåííÿ,
ïðîäàâåöü ó ìàãàçèí³ çàïèñóº êî-
îðäèíàòè, ³, íàä³éíî ïðèêð³ïèâ-
øè ÿùèê ³ç ïèâîì äî ë³òàëüíîãî
àïàðàòà, â³äïðàâëÿº éîãî â çàäà-
íó òî÷êó, äå «áàíäåðîë³» âæå ÷å-
êàþòü ðèáàëêè, ïèøå fooz.ru. Çâ³ñ-
íî, ïèâîâàðíîìó çàâîäó äîâå-

äåòüñÿ ñòèêíóòèñÿ ç òèìè ñàìè-
ìè ïðîáëåìàìè, ùî é áóäü-ÿê³é
êîìïàí³¿, ÿêà õî÷å âèêîðèñòîâó-
âàòè áåçï³ëîòí³ ë³òàëüí³ àïàðà-
òè. Ôåäåðàëüíà àâ³àö³éíà àäì³-
í³ñòðàö³ÿ (FAA) çàðàç îáìåæóº êî-
ìåðö³éíå âèêîðèñòàííÿ ìàëèõ
áåçï³ëîòíèõ ë³òàëüíèõ àïàðàò³â.
Îäíàê ó êîìïàí³¿ ïåðåêîíàí³, ùî
âîíè ïåðåáóâàþòü ó á³ëüø âè-
ãðàøíîìó ñòàíîâèù³, í³æ «Àìà-
çîí», îñê³ëüêè, íà â³äì³íó â³ä
îñòàííüîãî, ìàþòü íàì³ð âèêî-
ðèñòîâóâàòè áåçï³ëîòíèêè â ì³ñ-
öåâîñò³, â³ääàëåí³é â³ä íàñåëå-
íèõ ïóíêò³â.

Âò³ì, ðèáàëêè, ÿê³ æàäàþòü ïè-
âà, çìîæóòü ñêîðèñòàòèñÿ íîâèì
ìåòîäîì äîñòàâêè íå ðàí³øå íà-
ñòóïíîãî ðîêó. ßê î÷³êóºòüñÿ, FAA
çàòâåðäèòü íîâ³ ïðàâèëà, ùî ðå-
ãóëþþòü êîìåðö³éíå âèêîðèñòàí-
íÿ äðîí³â â 2015 ðîö³ �

Ðàíîê
Òåìïåðàòóðà: +12o

Àòì. òèñê: 744 ìì. ðò. ñò.
Â³òåð: 3 ì/ñ
Âîëîã³ñòü ïîâ³òðÿ: 79 %

Äåíü
Òåìïåðàòóðà: +18o

Àòì. òèñê: 746 ìì. ðò. ñò.
Â³òåð: 4 ì/ñ
Âîëîã³ñòü ïîâ³òðÿ: 43 %

Âå÷³ð
Òåìïåðàòóðà: +16o

Àòì. òèñê: 746 ìì. ðò. ñò.
Â³òåð: 1 ì/ñ
Âîëîã³ñòü ïîâ³òðÿ: 53 %

1913 — ó Õàðêîâ³ â³äáóâñÿ åêîíî-
ì³÷íèé ñòðàéê ðîá³òíèê³â êåðàì³÷-
íîãî çàâîäó Áåðíãåéìà ç âèìîãàìè
ñêîðîòèòè ðîáî÷èé äåíü íà ï³â-
ãîäèíè òà çàê³í÷óâàòè ðîáîòó ó ñóáîòó
î 14-é ãîäèí³, âèäàâàòè çàðîá³òíó
ïëàòó ó ðîáî÷èé ÷àñ, ââ³÷ëèâî
çâåðòàòèñÿ äî ðîá³òíèê³â òà ³í.
Çàâåðøèâñÿ êîìïðîì³ñîì: çâ³ëüíåíî
40 ðîá³òíèê³â,9 àðåøòîâàíî ïîë³ö³ºþ.

1943 -ãàçåòà "Ïðàâäà"îïóáë³êóâàëà
ñòàòòþ ïðåçèäåíòà ÀÍ ÓÐÑÐàêàäåì³êà
Î.Áîãîìîëüöÿ "Ðàäÿíñüêà Óêðà¿íà òà
óêðà¿íñüêî-í³ìåöüê³ íàö³îíàë³ñòè ó
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Çàñíîâíèê — Êè¿âñüêà ì³ñüêà Ðàäà
Â. î. ãîëîâíîãî ðåäàêòîðà Ìàêñèì Ô³ë³ïïîâ

Ãàçåòà çàñíîâàíà 7 âåðåñíÿ 1990 ðîêó.
Ïåðåðåºñòðîâàíà â Ì³í³ñòåðñòâ³ ³íôîðìàö³¿ Óêðà¿íè 10 ñ³÷íÿ 1999 ðîêó.
Ñâ³äîöòâî ñåð³¿ ÊÂ ¹3620

01001, ì. Êè¿â-1, âóë. Âîëîäèìèðñüêà, 51-á
Òåëåôîí äëÿ äîâ³äîê 502-34-37, ôàêñ: 235-01-93
Òåëåôîíè ðåêëàìíîãî â³ää³ëó: 234-21-84, 502-34-60, ôàêñ: 235-61-48
Òåëåôîí â³ää³ëó ðîçïîâñþäæåííÿ òà ðåàë³çàö³¿: 234-27-35
Internet: www.kreschatic.kiev.ua E-mail: info@kreschatic.kiev.ua 

Ðåäàêö³ÿ ëèñòóºòüñÿ ç ÷èòà÷àìè ò³ëüêè íà ñòîð³íêàõ ãàçåòè. Ãàçåòà ïóáë³êóº òàêîæ ò³ ìàòåð³àëè, â ÿêèõ äóìêè àâòîð³â íå
çá³ãàþòüñÿ ç ïîçèö³ºþ ðåäàêö³¿. Ïðè ïåðåäðóêó ïîñèëàííÿ íà “Õðåùàòèê” îáîâ’ÿçêîâå.
Ðóêîïèñè íå ðåöåíçóþòüñÿ ³ íå ïîâåðòàþòüñÿ.
Ìàòåð³àëè ç³ çíàêîì        òà ï³ä ðóáðèêîþ “Êîíôë³êò” äðóêóþòüñÿ íà ïðàâàõ ðåêëàìè.
Íàá³ð, âåðñòêà òà êîëüîðîïîä³ë: êîìï’þòåðíèé öåíòð ãàçåòè “Õðåùàòèê”.
Â³ääðóêîâàíî: “ÌÅÃÀ-Ïîë³ãðàô”, ì. Êè¿â, âóë. Ìàðêî Âîâ÷îê, 12/14.

Internet: www.kreschatic.kiev.ua 
E-mail: info@kreschatic.kiev.ua
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Àìåðèêàíñüêà áðîâàðíÿ «Ëåéêìåéä» çíàéøëà ñïîñ³á ïî-

çáàâèòè ðèáàëîê íåîáõ³äíîñò³ âèáèðàòèñÿ â ì³ñòî çà óëþá-

ëåíèì íàïîºì. Íà äîïîìîãó øàíóâàëüíèêàì ïèâà ïðèéäóòü

íåâåëèê³ áåçï³ëîòíèêè-êóð’ºðè.
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Â³äïîâ³ä³ íà ñêàíâîðä íà 7-é ñòîð.


